ิ รอบแรก โครงการ จินตนาการ สบ
ื สาน วรรณกรรมไทยก ับอินท ัช ปี ที่ 12
ประกาศผลการตัดสน
หัวข ้อ "ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย"
ึ ษา
ประถมศก
รางว ัลพิเศษ
ื่ -สกุล
ชอ
ด.ช.ปรัชญา สนวนรัมย์
ด.ญ.ภัทรภร นิลวรรณาภา
ด.ช.ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
ด.ญ.กนกรัตน์ เรืองรัตน์
ด.ญ.ดากานดา จันเจนพจน์

สถาบ ัน
โรงเรียนบ ้านไทยสามัคคี
ิ ปะลานคูน
ศล
ิ ปะ
โรงเรียนบ ้านศล
โรงเรียนบ ้านไทยสามัคคี
ิ ปะปาร์ตอ
ชมรมสอนศล
ี้ าร์ตแกลอรี

รองชนะเลิศอ ันด ับ 2
ื่ -สกุล
ชอ
ด.ช.พีระพล กมลอมรบุตร
ด.ญ.ณัฎฐา แก ้วกากง

สถาบ ัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
โรงเรียนบ ้านไทยสามัคคี

อีสานบ ้านเฮา
ตะลุงเดินโรง

วรรณกรรม
อีสานบ ้านเฮา
พริง้ พระอภัย เดินโรง

ด.ญ.ศริ ริ ัช รัตตมณี
ด.ช.ธนกร แสนทวีสข
ุ
ด.ญ.มนัชชา กลิน
่ หอม

ิ ป์ ลูกเจี๊ ยบ
บ ้านสวนศล
โรงเรียนบ ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนสมคิดจิตต์วท
ิ ยา

บ ้านป่ าแสนสุข
ภูมใิ จทีเ่ กิดเป็ นคนไทย
มิตรจิตมิตรใจ

เจ ้าเอย...เจ ้ากรงหัวจุก
แผ่นดินของเรา
เข็มทิศนาทาง

เข้ารอบชงิ ชนะเลิศ
ื่ -สกุล
ชอ
ด.ช.เอกพล เอกศริ ิ
ด.ญ.ฑีภัทรวดี สุขฉั นทะ
ด.ช.ปั ญญธร ฤทธิกล
ุ
ิ ะ แก ้วกากง
ด.ช.อาชต

สถาบ ัน
ึ ษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี
โรงเรียนศก
ิ ปะปาร์ตอ
ชมรมสอนศล
ี้ าร์ตแกลอรี
ิ ป์
บ ้านคงเวชศล
โรงเรียนบ ้านไทยสามัคคี

ื่ ภาพ
ชอ
์
ถวายพระราชสาสน
ความสุขในทุง่ นาเกลือ
สุขใจในธรรมชาติ
สนุกกับงานวัด

วรรณกรรม
พระนารายณ์มหาราชยุคอารยธรรม
อีสานบ ้านเฮา
ม ้าก ้านกล ้วย
สนุกกับงานวัด

ื่ ภาพ
ชอ
สยามโสภา
งานวัด
ประชาร่วมใจน ้อมถวายเป็ นพุทธบูชา
ต ้นไม ้แห่งความงดงาม
้ ดของจ ้อยและแม่
ชวี ต
ิ ในทุกๆ เชามื

ื่ ภาพ
ชอ

วรรณกรรม
เทีย
่ วทั่วไทยกับไพรและภู
เกิดเป็ นเด็กตลาด
ื สานตานานงานบุญประเพณี
สบ
แผ่นดินของเรา
ลูกยางกลางห ้วย

ึ ษาตอนต้น
ม ัธยมศก
รางว ัลพิเศษ
ื่ -สกุล
ชอ
ด.ญ.จันทกานต์ หาญพิชานันท์
ด.ญ.ลักษณ์นารา เฉลิมไชยโภคิน
ด.ญ.โชติกา วงศเ์ กียรติขจร
ด.ช.ธรรพ์ธรี ธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
ด.ช.พูก
่ น
ั สร่องศรี

สถาบ ัน
ิ
ศลปะลานคูน
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ึ ษานอกโรงเรียน จ.อุดรธานี
การศก
โรงเรียนสารวิทยา

ื่ ภาพ
ชอ

รองชนะเลิศอ ันด ับ 2
ื่ -สกุล
ชอ
ด.ญ.ไอริณ เหลืองอ่อน
ด.ช.วรเชษฐ์ พันธุระ
ิ บัวพันธุ์
ด.ช.ภาชณ
ด.ญ.จุฑามณี คาดา
ด.ช.จักรี พรหมเมฆ

สถาบ ัน
โรงเรียนสมคิดจิตต์วท
ิ ยา
โรงเรียนบุญวัฒนา
ึ ษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี
โรงเรียนศก
ิ
ศลปะลานคูน
โรงเรียนสุราษฎร์พท
ิ ยา

เข้ารอบชงิ ชนะเลิศ
ื่ -สกุล
ชอ
ด.ญ.เปรมมิกา มีพารา
ด.ช.จุฑาภัทร ดิวงษ์

สถาบ ัน
โรงเรียนบางแคเหนือ
ิ ปะปาร์ตอ
ชมรมสอนศล
ี้ าร์ตแกลอรี

ด.ช.วชริ วิทย์ สามารถ

Phuket Art Club

ื่ ภาพ
ชอ
ไปจับปลาดุกกัน
กาลครัง้ หนึง่ กับการได ้ยืนดู
การแสดงอับดุลขายยา
ยังคงอยู่

ั ธศรี
ด.ช.อรรณพ สท

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ึ พรหมาศ
ศก

ความสุข
สงั ข์น ้อยในอ ้อมกอดแม่
เมืองลุงบ ้านฉั น
ความสุขของกะทิ
สวนสมุนไพร 20 ปี

ื่ ภาพ
ชอ
จองพารา
งานวัดแสนสุข
้
นายฮอยผู
้กล ้าหาญ
เกีย
่ วข ้าว
ถิน
่ ฐานบ ้านเกิด

วรรณกรรม
ั
พระเวสสนดรชาดก
สงั ข์ทอง
บ ้านทุง่ เมืองลุง
ความสุขของกะทิ
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

วรรณกรรม
ประเพณีท ้องถิน
่
เกิดเป็ นเด็กตลาด
้
นายฮอย
บ ้านชายทุง่
ลูกอีสาน

วรรณกรรม
ลูกอีสาน
เกิดเป็ นเด็กตลาด
ิ ปะลายรดน้ า
ศล
วัยใสหัวใจโขน

ึ ษาตอนปลาย
ม ัธยมศก
รางว ัลพิเศษ
ื่ -สกุล
ชอ
นายวันเฉลิม ทองนวม
นายภาณุวัฒน์ ไชยรถ
นางสาวปรานต์ ศรีบญ
ุ
ิ
นายพิสษฐ์ วรรณขาม
นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
เข้ารอบชงิ ชนะเลิศ
ื่ -สกุล
ชอ
นางสาววิกาวี รัตตมณี
นายธนาธิป นาฉลอง
นางสาวสุจต
ิ า คงเวช

สถาบ ัน
ี
ึ
วิทยาลัยอาชวศกษาอุตรดิตถ์
ิ ป์ สริ น
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศล
ิ ธร
โรงเรียนชลกันยานุกล
ู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
ิ ปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชมรมศล

สถาบ ัน
ิ ป์ ลูกเจี๊ ยบ
บ ้านสวนศล
โรงเรียนแก ้งคร ้อวิทยา
ึ ษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชวี ศก

ื่ ภาพ
ชอ
งามจากภายใน
โลกในดวงตาข ้าพเจ ้า
เจ ้า (กรง) หัวจุก
อีสานบ ้านเฮา
ตุ ้มเม ้งอยากกลับบ ้าน

ื่ ภาพ
ชอ
รอย...แห่งสยาม
อีสาน
โนราห์ วัฒนธรรมน่ายล มนต์ขลังแดนใต ้

วรรณกรรม
ั
สงข์ทอง
โลกในดวงตาข ้าพเจ ้า
เจ ้าเอยเจ ้ากรงหัวจุก
อีสานบ ้านเฮา
ตุ ้มเม ้งอยากกลับบ ้าน

วรรณกรรม
ี่ ผ่นดิน
สแ
อีสานบ ้านเฮา
ศาสตร์แห่งกลอนมโนราห์
ิ สอง
บทคากลอนสาหรับราท่าสบ

ึ ษา
อุดมศก
รางว ัลพิเศษ
ื่ -สกุล
ชอ
นายธัชนนท์ น่าชม
นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน
นายพรหมภพ หุบกระโทก
นายทิวทัศน์ คะนะมะ
นายวิรัตน์ เอกปั จชา
เข้ารอบชงิ ชนะเลิศ
ื่ -สกุล
ชอ
นายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
นางสาวพิสชา พ่วงลาภ
นายพิเชษฐ์ ยังพบ

สถาบ ัน
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล

สถาบ ัน
ิ ปะวินเซ็นต์แกลเลอรี่
ชมรมศล
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
มหาวิทยาลัยศล

ื่ ภาพ
ชอ
วัฏจักรกรรม
สุขใจ
เพือ
่ น
ิ
สนไซเดินดง
ร่มเย็นเป็ นสุข

ื่ ภาพ
ชอ
ผีตาแป๊ ะแก่
สุขสุดของปวงไทย
จินตนาการจากรูปทรงวัตถุ

วรรณกรรม
ไตรภูมพ
ิ ระร่วง
ลูกอีสาน
พวกเราขอเล่าบ ้าง อยูว่ ังสระปทุม 2
ิ ไซ
สะกดรอยสน
มหกรรมในท ้องทุง่

วรรณกรรม
แก ้วจอมแก่น
ความสุข ความทรงจา ในรัชกาลที่ ๙
ั ้ (สรรพรส)
รวมเรือ
่ งสน

